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Helmond Toegankelijker
'Helmond Toegankelijker' heeft een geheel eigen, Helmonds
keurmerk ontwikkeld, waaraan iedereen kan zien hoe
toegankelijk een bedrijf, winkel, horecagelegenheid of ander
pand is.
Niemand moet meedoen, iedereen mag meedoen. Er wordt
gekeken wat er wél is, in plaats van wat er niet is. De
positieve insteek waar Helmond Toegankelijker voor staat!
Jet Uijen van Boutique4more in Brandevoort, ontving als
eerste winkel buiten het centrum van Helmond, een 3-sterren
keurmerk. Gefeliciteerd!
Ook een keurmerk ontvangen? Maak dan een afspraak voor
een gratis schouwing.
Mail naar: helmondtoegankelijk@gmail.com

Nieuwe bestuurder: Tomas van Duijnhoven
Omdat er een bestuursfunctie binnen het aandachtsgebied
'zorg' bij Wijkmagement Helmond vacant kwam, werd ik
benaderd door een collega van het Elkerliek ziekenhuis om
toe te treden tot het bestuur. Mijn interesse was snel gewekt
en na een korte inwerktijd ben ik per 16 december 2021
toegetreden.
Graag stel ik me even voor. Mijn naam is Tomas van
Duijnhoven, drieendertig jaar en woon in Beek en Donk. Na
mijn opleiding Horeca Ondernemer Manager, ben ik in het
facilitair bedrijf gaan werken van het Elkerliek ziekenhuis. Na
het succesvol afronden van de opleiding Facility Management
in Nijmegen, ben ik doorgegroeid naar afdelingsmanager facilitair bedrijf. Dat doe ik inmiddels
alweer vijf jaar.
Met specifieke projectaanvragen vanuit de zorg ben ik je graag behulpzaam.
Je kunt me bereiken via e-mailadres: tomas@wijkmanagementhelmond.nl
Ik spreek je graag!

Helmond, makers van de toekomst
Onze stad ontwikkelt zich ten midden van de hoog-dynamische Brainportregio economisch erg
goed. De bekende toonaangevende topsectoren, Automotive, Slimme Maakindustrie en
FoodTech, de ontwikkeling van Brainport Smart District en het gehele brede Helmondse MKB
zijn en blijven van grote waarde.
Niet alleen op het gebied van werkgelegenheid, maar het geeft onze stad positie op regionaal,
landelijk en zelfs op Europees niveau. Er blijven onzekerheden.
Juist daarom is het nú belangrijk om vooruit te kijken.
Lees er alles over in de Economische visie Helmond 2030

Boost! Een leven lang ontwikkelen
In de arbeidsmarktregio Helmond- de Peel, wordt door het bedrijfsleven, de overheid en het
onderwijs samengewerkt met als doel de regio sterker te maken. Een van de speerpunten uit
deze samenwerking is het stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Als onderdeel
van het aanjagen van deze ontwikkeling is het initiatief BOOST opgericht in het najaar van
2021.
Met een team van loopbaanadviseurs en talentverbinders, een fysieke locatie op de Brainport
Human Campus en de website www.mijnboost.nl is BOOST een laagdrempelig, onafhankelijk,
fysiek én online loopbaanloket. Inwoners kunnen er terecht voor loopbaanbegeleiding, het in
beeld brengen van hun talenten, hulp bij het vormgeven van hun CV, opleidingsmogelijkheden
en beschikbare subsidies. Werkgevers kunnen in gesprek gaan met een professional van
BOOST om te kijken naar het ontwikkelpotentieel en -perspectief van personeel. Zij kunnen ook
naar je bedrijf komen voor zogeheten koffiebreaks en gaan dan in gesprek met de werknemers.
De tijd dat iemand 40 jaar bij een bedrijf blijft werken, is voorbij. Er is krapte op de arbeidsmarkt.
Het is voor iedereen van belang om je te blijven ontwikkelen. Maar hoe doe je dat als bedrijf.
Waar begin je? Welke regelingen zijn er? Wat past bij je? BOOST kan de partner zijn die
bedrijven daarmee helpt. Neem vrijblijvend contact op, via info@mijnboost.nl of vul het
contactformulier in op mijnboost
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